Tammikuu 2020

UUSI VUOSI JA UUDET KUJEET!
SUOMI-KOULU TOIVOTTAA TERVETULLEIKSI KOULUUN
KAIKKI VANHAT KUIN MYÖS UUDET
SUOMALAISLAPSET!
Suomi-koulu aloitti taas kevätlukukauden 11.1 riimeillä ja runoilla. Paikalle
saatiin mukavasti lapsia, mutta mukaan mahtuu paljon lisää! Seuraavaksi
koululle kokoonnutaan taas tällä viikolla 25.1 tuttavalliseen tapaan klo
11.11.

Suomi-yhteisö alkaa myös heräillä vuoden alkuun, ja Dallasin Daamit järjestää
Ystävänpäivän illan 8.2 (kts mainos s. 14). Salibändi on myös palannut
toimintaan, ja tulossa kevään aikana on iso turnaus (s.4). Suomikirkolla on myös
tulossa messuja. Kohokohtana keväällä on myös Suomi-koulun järjestämä
kevätleiri, joka on tarkoitettu kaikille suomiyhteisön jäsenille. (s.11)
Kaikki siis joukolla leireilemään!
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PUHEENJOHTAJAN SANA
PJ. LEILA JÄÄMURU
Vuosi vaihtui ja joulukiireetkin ovat jo ehtineet unohtua. Teksasin
kevät on jo nurkan takana ja uudet haasteet käsillä meistä itse
kullakin. Vuoden ensimmäinen koulukertakin on jo onnistuneesti
takanapäin, ja tulevana lauantaina näemme jälleen koululla, missä
tunnit ovat ikimuistoiset ja oppimisen ihanuutta täynnä. Tuntien
jälkeen on kiva lähteä viikonlopun viettoon päät täynnä uusia oppeja
ja suomen kielen saloja.

Mutta mitähän tuleva vuosi tuo Suomi-koululle, entäpä
mitä se merkitsee koko Suomi-yhteisön elinkaarelle?
Vuoden vaihtuessa koemme aina henkilökohtaisen
muutostarpeen, liekö kaupallisesti järjestetty, mutta
yhteinen nimittäjä on, että aina tarvitaan jotain uutta
mikä auttaa sinua uudistautumaan uudelle vuodelle ja
etenkin uudelle vuosikymmenelle.

Vapaaehtoistyötä on mukava tehdä siitä nauttien ja
suurella sydämellä. Aina pitää muistaa
vastaanottaja, ja etenkin miksi teemme tätä, kenelle
ja minkä tähden. Emme tee tätä itsellemme vaan
teille, ja samalla meille kaikille. Antajana on hyvä
olla! Hyvässä porukassa ideat, ajatukset ja nopeat
päätökset syntyvät itsestään, tekijät nauttivat
tekemisistään ja tuovat sitä intoa, hyvää mieltä ja
parempaa opetusta/ohjausta/päättämistä teille
kaikille Suomi-koulun ja kirjaston käyttäjille. On
myös tärkeää kuulua hyväksyttynä jäsenenä Suomiyhteisöön, vaikka se ei olisikaan maailman tärkein
asia pitkällä juoksulla, se voi olla yksi pieni kohta
juuri tällä hetkellä elämäsi janassa.
Uudistautukaamme, muutokseen tarvittavia
merkkejä saamme koko ajan, mutta milloin
osaamme ottaa siitä vaarin, onko se pieni viesti
ystävältä, soitto lähiomaiselta, tapahtuma
yleisötapahtumassa, vastaus e-mailissa, suuri suru
vai kaiken kattava ilo, varmaankin vain joskus
olemme valmiimpia siihen kuin aikaisemmin, silloin
on aika muutokseen. Muutos tuo aina voimaa!

Toivon koko suomi-koulun johtokunnan ja ohjaajien
puolesta kaikki tervetulleiksi koulumme uuteen
lukuvuoteen. Tule, opi ja nauti! Jatkakaamme hyvää
työtä ja tavataan Suomi-koululla. Lasten oppimisen
riemua on aina ilo ja ihana seurata, samalla oppii aina
jotain uutta itsekin. Tule mukaan seuraamme ja ole
kanssamme tekemässä yhtä uutta idearikasta ja
elämäntäyteistä vuotta Suomi-koululle!
Vähän kerrallaan. Pienten asioiden aamukasteessa
sydän löytää päivänkoittonsa ja virkistyy.

Suomikoulun uutisia
Vuoden 2020 ensimmäisellä koulukerralla
kokoonnuttiin Dallasissa pyörineestä
lumisateesta huolimatta ja paikalle
pääsikin runsain joukoin koululaisia
oppimaan runoista ja riimeistä.
Alkuun opettelimme, mistä erottaa riimit
ja runot. Koululaiset kuvailivat riimejä
näin: ”Ne ovat sanoja, jotka kuulostaa
samalta, mutta tarkoittaa eri asiaa”.
Runoja taas kuvailtiin pieniksi tarinoiksi,
joissa on mukana riimejä. ”Ne kuulostavat
vähän lauluilta”.
Kiersimme pienissä ryhmissä neljällä eri
pisteellä harjoittelemassa runoja. Yhdessä
kirjoitettiin runo omasta nimestä, toisessa
kuunneltiin runo ja piirrettiin siitä kuva.
Lisäksi etsittiin riimipareja ja pääteltiin,
mikä sanoista ei kuulu joukkoon, eli ei
rimmaa.

Kun pisteet oli kierretty oli pienten aika
siirtyä välipalalle ja isommat koululaiset
jäivät vielä luokkkaan tekemään
tarinapiiriä. Tarina muodostui jokaisen
kertomalla yhden sanan vuorollaan, mutta
vuoroa ei saanutkaan vieressä istuva, vaan
se, kenelle seuraavaksi heitettiin pieni
pehmolelu. Tarinassa kuultiin mm.
kissoista ja koirista, sekä joulupukista ja
lumiukosta!
Koulupäivän päätteeksi lumi olikin jo
sulanut ja aurinko paistoi taas täydeltä
taivaalta. Ensi kerralla kokoonnumme
tutustumaan vokaaleihin ja tavuihin,
nähdään silloin!

Suomi-koululla lauantaina
25.1 klo 11.11
Aiheena vokaalit ja tavut
Haluatko ostaa vokaalin..?
Kaikki mukaan
aakkostelemaan!!

2005 108th St
Grand Prairie, Texas
m.me/floorballplanet
Call (817) 806-5002

Sahlyupdate:
CAC junnusahly on voimissaan!
Pelit Torstaisin 5:30 - 6:30pm ja
Lauantaisin 1-2pm 8-14- vuotialle.
Flower Mound Community Activity
Center.
Coach: Nick VanPatten

Luvassa on
myös iso
turnaus
keväällä!
Stay tuned!!

PUUHANURKKA
Kuukauden sana
AL-KU-VUO-SI

Väritä minut

Kuukauden loru
Loru Teksasin
talvesta..
Talvella puen kaulurin ja
rukkaset
Talvella puen villasukkaset
Puen ylle, alle, jalkaan ja
päähän
ennen kuin menen talvisäähän!
Kesällä toppahousut pois
heitän,
hellehatulla pääni peitän.
Puen shortsit ja T-paidan,
paljain jaloin matkaani taitan.

Kuukauden
vitsi
Miksi sarvikuonolla on sarvi?

Ristikko

Muuten sen nimi olisi vain kuono.
Mitä kärpänen sanoi lennettyään
hevosen suuhun?
Nyt olen turvassa.

Interaktiiviset linkit
Kielen opiskeluun
Sanojen alkuäänteet 1
Sanojen alkuäänteet 2

Kuukauden tiede
kysymys
Onko ruokia, jotka säilyvät syötävänä
paremmin lämpimässä kuin
pakkasessa?
KYLLÄ on. Kaikki ruoat, joissa on runsaasti vettä, voivat
vaurioitua pakkasessa. Esimerkiksi kurkussa on paljon
vettä. Se säilyy parhaiten 10–15 celsiusasteen
lämpötilassa.
Jos kurkun pakastaa, sen rakenne pehmenee. Lisäksi väri
ja maku muuttuvat sulatuksen jälkeen.
Samoin käy muillekin kasviksille, sillä niiden sisältämän
veden jäätyessä syntyy jääkiteitä, jotka rikkovat kasvien
pienenpienien solujen muodostaman kasvisolukon
rakennetta. Solukon rikkoutuessa makua ja väriä
muuttavat aineet vapautuvat.
Myös salaatinkastikkeet ja majoneesit ovat pakkaselle
arkoja ruokia. Niillä on niin sanottu emulsiorakenne eli
niiden ainekset eivät ole täysin toisiinsa sekoittuneita. Jos
tuo rakenne rikkoutuu veden jäätyessä, öljy alkaa erottua
liikaa muista aineksista.
Myös hedelmien ja marjojen rakenne muuttuu
pakkasessa, mutta maku ei kovin paljon. Monet
pakastavatkin niitä.
Myös kasviksia voi pakastaa laadukkaasti, kunhan ne ensin
ryöppää eli kiehauttaa vedessä. Tällöin niiden entsyymit
tuhoutuvat.
Pakastaminen on tarpeellista, jos ruokia haluaa säilyttää
syötävänä pitkiä aikoja. Hyvin monet ruoat säilyvät tuoreen
kaltaisina nollan celsiusasteen ylittävissä lämpötiloissa
mutta eivät kovin pitkään.
Kirsi Jouppila
elintarviketeknologian dosentti
Helsingin yliopisto

Opi lisää
suomen kieltä
Lataa lapsellesi tabletti/mobiili
sovellus Eka-peli verkkokaupasta,
joko Google Playstä alla olevasta
linkistä
tai Apple-storesta alla olevasta
linkistä
Ekapeli Alku harjoittaa kirjainten,
tavujen ja sanojen lukemista. Peli
soveltuu esikouluikäisille tai
vanhemmille oppilaille. Jännittävissä
kentissä sukelletaan meren alle,
roikutaan korkeuksista ilmapalloilla,
seurataan sammakon touhuja, etsitään
timanttia, katsellaan tähtiä, ja samalla
opitaan lukutaidon alkeita. Pelikentistä
saa palkinnoksi kolikoita, joilla voi ostaa
pelihahmolleen tavaroita tai peliä
helpottavia kortteja.

Käy myös katsomassa hyvä
suomenkielen tukemis verkosto
netistä alla olevista linkeistä!

Kirjaston ja puodin
kuulumiset
Näin vuoden aluksi kertaamme vähän
kirjaston toimintaperiaatteita vanhoille ja
uusille kirjaston käyttäjille. Kirjaston
toiminta koostuu kirjojen, lehtien ja
elokuvien lainaamisesta, karkki- ja
ruokatarvikepuodin pyörittämisestä ja
tuoreiden ruisleipien välittämisestä.
Kirjasto on auki arkipäivisin (ma – pe) klo
11.30 – 13.30 ja Suomi-koululauantaisin
Nokian talossa (3100 Olympus Dr) kaikille
avoimella puolella, vastaanottotiskin
takana olevalla alueella.
Kirjastoon hankitaan uusia kirjoja
Suomesta hieman sen mukaan, miten
ihmisiä käy matkoilla. Kirjojen laina-aika
on 2 viikkoa, ja etenkin uudet kirjaa saa
palauttaa nopeamminkin, jotta halukkaat
lukijat saisivat tuoreet kirjat
mahdollisimman pian käsiinsä. Kirjastoon
tulee Tekniikan Maailma, Eeva, Vauva ja
Voi Hyvin lehdet, joita voi myös lainata
kotiin. Kokoelmaan kuuluu myös
suomalaisia DVD-elokuvia.

Kirjaston
Facebook sivut
tästä
Karkkipuodin valikoima vaihtelee hieman
vuodenaikojen ja tukkureilta saatavien
tuotteiden mukaan. Grapevinen
saksalainen leipomo leipoo leivät meidän
tilausten mukaan. He tarvitsevat tiedot
edellisellä viikolla, jotta voivat pannan
taikinan alulle jo viikonloppuna. Siksi
pyydämme tekemään leipätilaukset
viimeistään perjantaina. Otamme
muutamia ylimääräisiä leipiä, mutta
varmistaaksesi leivän saamisen, kannattaa
se aina tilata etukäteen Ninalta.
Kirjastoa pyöritetään täysin
vapaaehtoisvoimin ja tuotot käytetään
Suomi-koulun hyväksi. Lisää vapaaehtoisia
otetaan mielellään mukaan.

Nähdään kirjastolla!
t. Kirjaston väki

Plasman luovutus
- Tomi Karhu

Klikkaa
kuvia

I.E Biomat--->

REIKI

- Tiina Joutsenvaara

Sanotaan, että jokaisella pilvellä on
hopeareunus. Ensimmäisen kerran kun
kuulin reikistä ja sain tuntumaa siihen, se
tapahtui onnettomuuden jälkeen. Päivä
oli ihan tavallinen työpäivä, jonka
päätteeksi oli asiointia ja tapaaminen
keskustan kahvilassa.
Lähdin polkupyörällä keskustaan, ja
matkalla jouduin onnettomuuteen.
Pyörämatkani ei jäänyt kesken heti
kolaripaikalla. Todettuani, että pyörä ja
minä olemme kunnossa, rauhoittelin
autonkuljettajaa ja jatkoin matkaa: ”Eihän
tässä mitään, farkutkin ihan ehjät.”
Kipu iski vasta kahvilassa. Käveleminen oli
vaikeaa, mutta selvisin säikähdyksellä.
Työterveyshuollossa todettiin, ettei
mitään vakavaa seurannut pakettiauton
tönäisystä. Töissä työkaverini tarjoutui
hoitamaan minua antamalla reikiä. ”No,
kokeillaan”, ajattelin ja otin tarjouksen
vastaan. Ehkäpä reiki auttaisi kipuun ja
kolotukseen.

Istuin toimistossamme työtuolilla ja
työkaverini asetteli kätensä kipeän polven
lähelle. Hän saattoi jopa koskea polvea,
mutta tämä sessio loppui lyhyeen.
Polvessa tuntui kuumaa poltetta. Taisin
jopa voihkaista, ja säikäyttää työkaverin.
Ihmettelimme molemmat voimakasta
reaktiotani. Ja siitä se sitten lähti
hakeutumiseni oppimaan lisää reikistä, ja
kokeilemaan reikihoitoja. Ensimmäisillä
kerroilla ajatukset poukkoilivat sinne
tänne. Välillä saattoi tulla tuntemuksia
kylmästä ja kuumasta. Mielen
rauhoittuessa tuli syvä rentouden tunne.
Jos reiki tai muu energiahoito kiinnostaa,
kannattaa tutkia aihetta, etsiä sopiva
hoitaja (tai opettaja), vertailla eri lähteiden
palautteita ja - kokeilla.
Ja kyllä, lääkärintarkastukset ja
hammaslääkärikäynnit pysyvät
kalenterissa. Hyvää alkanutta vuotta ja
hyvää terveyttä!

Linkkejä esimerkiksi:
Löydä itsesi reikihoidossa
Usui Reiki Ryoho -yhdistys

ESSEE SUOMALAISUUDESTA
THIRD CULTURE KID
- EMMA LOVELY
I didn’t even know what a third
culture kid was until I read an
article on google. This is the
definition given to someone
who has been raised in a
culture other than one’s
parents’ for a significant part of
their lives. You can’t place
where home is on a map.
Since my birth I have been an
itinerant child due to my
father’s job, which means I
have lived in many countries
namely UK, Netherlands,
Sweden and The USA. “Where
is home?” is a question I will
probably never have an answer
to. To some it may be a scary
thought to not be able to
correctly label yourself, but I
have learnt to make it into
something special. I realise that
it’s a good thing.

I choose to embrace my
multiculturalism instead of
trying to define myself as part of
it.
I have learned that although
moving to a new place is
challenging you always find your
way. People may not
understand or accept you
because you're different. Being
a ‘third culture kid’ has taught
me some valuable lessons. It
teaches me patience. It teaches
me that not everything in one
culture is good and not all is
bad. We are all different. I say,
embrace those differences,
because at the end of the day
we are all citizens of the world.

Regards,
Emma

Suomi-yhteisön kevätleiri
2020
Suomi-koulu järjestää kevät leirin
Cherokee Village Resort'ssa 3.-5.4
2020. Haluaisimme mukaan paljon
suomikoululaisia kuin myös kaikkia
suomiyhteisön halukkaita yksilöitä.
Leiri järjestetään huhtikuussa. Ilmoitathan
itsesi/perheesi leirille osoitteeseen: suomilehti@suomikoulu.com tai tämän linkin
ilmoittautumiskaavakkeesta.
Luvassa on kaikkea retkeilyyn liittyvää mitä
Cherokee Village Resortissa on tarjolla,
sekä leiriolympialaiset. Järvellä on myös
kalastusmahdollisuus, omat kalavehkeet
mukaan! Paikan voit katsastaa tästä
linkistä: Cherokee Village

Koirat myös
tervetulleita!

EI !
A!
H
Osallistumismaksu:
PA
$20/leiri/hlö

Maksu kattaa majoituksen,
ruoan ja seuran koko
viikonlopuksi

TÄSTÄ
TÄSTÄ
TÄSTÄ

VINKIT
Klikkaa linkkiä

Lenkki
vinkki
Tiede
vinkki

Ridgepointe Park on yksi pitkä aikaisia suosikkeja, reitti on
leveä joten isojen koirien kanssa kiva käydä lenkillä. Pehmeä
alusta, järvi ja kauniita taloja ympärillä. Siisti ja rauhallinen.
Klikkaa tekstiä nähdäksesi netti sivut.

Tavoitteenamme on tehdä tekoälystä ymmärrettävääThe Elements of AI
koostuu ilmaisista verkkokursseista, jotka ovat tehneet Reaktor ja Helsingin
yliopisto yhteistyössä. Tavoitteenamme on rohkaista ihan jokaista ikään ja
taustaan katsomatta oppimaan tekoälyn perusteet: mitä tekoäly on, mitä
sillä voi (ja ei voi) tehdä ja miten luoda tekoälymenetelmiä. Kurssit koostuvat
teoriaosuuksista ja käytännön harjoituksista, ja voit suorittaa ne omaan
tahtiisi.

Linkki

Meno
vinkki

MAINOKSIA
Jos myrskyt vahingoitti kattoasi
ja tarvitset luotettavan
kattofirman soita vävypojalleni
Ryanille. Ryan 817-291-8536
Terveisin Helena
Tiainen

Henkilökohtaista,
ammattitaitoista ja
luotettavaa kiinteistön
välityspalvelua
suomenkielellä

FINNISH LINGUIST JOB
OPPORTUNITY
Menlo Technologies, a
leading provider of localization
and linguistic services for
Fortune 500 companies
around the world.
One of their clients headquartered
in Cupertino, CA is opening a new
lab in Austin, Texas and has an
abundance of opportunities specific
to your native language, Finnish.
including linguistic UI/UX testing, TV
show/movie curation, and musical
lyrics editing.
This is a full time contractor job with
a fortune 500 client.
It requires working onsite at Austin,
TX from 9AM-5PM each day with 1
hour lunch break, 7 hours per day,
5 days per week.
Screening takes place in the form of
an intensive three-step process
consisting of a remote assessment,
onsite tryout, and paid training. The
first assessment must be
completed and returned within 24
hours.

If interested, please take a look at
the attached job descriptions for
current openings and contact
Regina for additional information.
Otherwise, feel free to share with
anyone else you think might be!
Thank you so much for your help!
Feel free to post this news on your
group, and my contact information
is:
reginal@midtechsoft.com
408-736-8100 ext. 710

Regina Liu
Localization Lead at Midtech
Software Solutions, Inc.
JOB DESCRIPTIONS:
Language Consultant
Multimedia Metadata Curatort
You can also easily schedule a call
with Regina..

KIRKKOUUTISIA
Vuoden vaihtuessa olemme jälleen
vuosikymmenellä, josta 1900-luvulla
käytettiin nimitystä ”Roaring Twenties”,
”Kuohuva 20-luku” tai kuten ranskalaiset
sanoivat ”Années folles”, ”hullut vuodet”.
Tunnelma on samankaltainen kuin 1920luvulla: monen kohdalla asiat ovat
taloudellisesti poikkeuksellisen hyvin,
työttömyys on ennätyksellisen alhainen,
maa voi hyvin. Tuntuu siltä, että
aikaisemmat ongelmat ovat osa
menneisyyttä, elämme uutta aikaa.
Kaikesta tästä huolimatta monien mieltä
painaa huoli tulevaisuudesta. Minkälaisen
maailman jätämme lapsillemme ja
lastenlapsillemme? Olen mielenkiinnolla
seurannut 17-vuotiaan Greta Thunbergin,
ruotsalaisen ilmastoaktivistin rohkeata
toimintaa. Minkälaisia seuraamuksia
ilmastonmuutoksesta on kasveille,
eläimille ja ihmisille? Mitä voimme tehdä?
Mitä minä voin tehdä? Kuinka kauan
taloudellinen hyvinvointi voi jatkua?
Jokaista nousukautta seuraa lamakausi.
Milloin lama tulee ja miten minulle ja
perheelleni käy?

Maailmassa on edelleen paljon
kärsimystä, sotia, nälänhätää, sairauksia,
toivottomuutta. Muiden poikkeuksellinen
hyvinvointi lisää niiden pahoinvointia,
jotka eivät syystä tai toisesta ole
onnistuneet osallistumaan menestykseen.
Mitä kauempana itse olemme
pahoinvoinnista, sitä vaikeampi meidän
on tuntea myötätuntoa vähempiosaisia
kohtaan.
Suomalainen kulttuuriperinne on osannut
viljellä masennuslauseita. Lapsuudesta
muistan, kuten ehkä sinäkin: ”itku pitkästä
ilosta”. Päättyykö tämäkin kuohuva 20luku suureen pörssiromahdukseen kuten
kävi 1920-luvulla? Sanotaan, että historia
toistaa itseään.
Aristoteles piti kohtuullisuutta suurena
hyveenä. Ehkä tätä oppia voisi soveltaa
tämänkin päivän elämään: emme saa
innostua liikaa hyvästä, mutta emme
myöskään masentua depressioon saakka.
Kunpa voisimme noudattaa
kohtuullisuutta kaikessa.

Aristoteles opettaa, Aleksanteri Suuri kuuntelee. (Charles
Laplante, 1866)

KIRKKOUUTISIA
Suomikirkon kevään
2020 ohjelma
:
Lauantaina, helmikuun 8. klo 17
Ystävänpäivämessu
Lauantaina, huhtikuun 11. klo 17
Pääsiäismessu
Dallasin Suomikirkon tilaisuudet järjestetään Rejoice
Lutheran Churchillä, 532 E Sandy Lake Rd, Coppell, Texas
75019.

Saadaksesi Dallasin alueen Suomikirkon uutislehden,
lähetä sähköposti Anita Finifrockille osoitteeseen
Dallas.suomikirkko@gmail.com tai skannaa alla oleva QRC

Sydämellisesti tervetuloa! All Are Welcome!
Hyvää ja siunattua kevättä,
Pastori Jarmo Tarkki
jarmo.tarkki@socalsynod.org (805)350-1667

KUUKAUDEN KUVAT
Tiina Joutsenvaara

